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‘Oké, laten we het nu
doen, ik voel me sterk’

(gesnapt )

Ruben Oldenburg (35) ondernemer, kocht een Lack tv-meu-
bel (55 euro) drie lijstjes (1.95 euro) en een dekbedovertrek
(24.95 euro) bij Ikea in Delft

Goed geslaagd?
Nee hè, in mijn vriendenkring is naar de Ikea gaan met je vrien-
din zo’n beetje het meest onmannelijke dat je kunt doen. Ik ben
b e t ra p t !
Voor de draad ermee dan, wat zit er in die grote doos?
Een tv-meubel. Daar kwamen we voor. We hebben zelfs op in-
ternet gekeken of het er was. Vorige keer waren we hier in de
kerstvakantie, het was loeidruk en toen was die kast er dus
niet. Eén grote ramp!
Maar toch teruggekomen?
Omdat ik zo anti-Ikea ben, hebben we het echt van tevoren ge-
pland. De vorige keer hadden we al bedacht dat we de route te-
gen de richting in gingen lopen omdat dat sneller is. En dan be-
gin je dus bij de hotdogstand. Vandaag gaf ik het groene licht;
oké, laten we het nu doen. Ik voel me sterk, ik kan het aan.
En het ging goed?
Ja, we hebben ook nog fotolijstjes gekocht, voor foto’s van ons
in bed, voor boven het bed. Er gaat er ook eentje mee in de
camper. Om een soort huiskamereffect te creëren. Het dekbed
is ook voor in de camper. Rood, dat staat volgens Theanne mooi
bij de gordijntjes.
Camper? Gaan jullie op reis?
Ja, we vertrekken in februari. We hopen Marokko te halen. We
nemen de route langs de kust om te kunnen surfen, dat doen
we allebei. Dus als de golven ergens goed zijn, blijven we wat
langer hangen.
Fijn plan.
Ja, we hebben het wel verdiend, vonden we. Theanne is net te-
rug van een missie in Ivoorkust, als verpleegkundige voor Art-
sen zonder Grenzen. Zij heeft negen maanden gespaard, want
daar kon ze haar geld toch nergens aan uitgeven. En ik heb
hard gewerkt in de bouw en gespaard.
Wat voor werk heb je gedaan?
Ik heb net groot project afgerond; de renovatie van een flatge-
bouw. Ik werk liever niet voor privé-personen. Dan ben je meer
een soort timmerende butler dan dat je lekker met je vak bezig
bent.
Als je zo handig bent, had je die
kast dan niet zelf kunnen maken?
Nee, voor die prijs kan ik het echt
niet zelf maken. Alleen het materiaal
al krijg je voor dat geld niet.
Dus Ikea is zo slecht nog niet?
Vandaag ging het goed omdat we
eerst hotdogs zijn gaan halen, om
mij rustig te houden. Maar ik kan
heel slecht tegen winkelen.
Gerdy van der Stap
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